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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis 

teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 

yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 

berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. 

 

3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

1. Wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

perusahaan mulai dari HRD dan pihak karyawan per bagian tertentu di 

perusahaan tersebut. 

2. Dokumentasi yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengutip 

dari dokumen perusahaan 

3. Observasi yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. SMG, industri manufaktur yang bergerak 

dalam bidang pembuatan Galvalum, terletak di Desa Perning 

Kecamatan Jetis Mojokerto Jawa Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis di PT. SMG selama 2 bulan dari 

bulan Januari 2021 hingga Februari 2021.  
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3.3. Flow Chart Penelitian 

 

 

  

Gambar 2.2. Flow Chart 
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3.4. Jenis Data dan Informasi 

Penelitian dilakukan di PT. SMG yang bertempat di desa Perning, 

Kecamatan Jetis Mojokerto. Waktu penelitian dimula pada hari Sabtu, 20 

Februari 2021. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Langkah penelitian data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara 

berikut : 

a. Pengumpulan data atau observasi mulai dari pengamatan secara 

langsung maupun tidak langsung dilapangan terhadap segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pengendalian persediaan bahan 

baku. 

b. Wawancara dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara 

langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dalam rute 

transportasi produksi. 

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data atau dokumen-dokumen 

yang berhubungan langsung berupa laporan permintaan produk, 

data biaya transportasi, data rute awal, data kapasitas armada. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dan teori yang dapat mendukung 

pembahasan tentang penentuan rute transportasi di PT. SMG dengan 

menggunakan metode saving matrix agar dapat meminimalkan biaya 

transportasi. 

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Pada tahapan ini dilakukan pengambilan data pendukung 

terkait masalah yang terjadi di PT. SMG. Perumusan masalah 

dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. 

Perumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan yang ajan 

dicarijan jawabannya melalui penelitian. 

4. Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penentuan tujuan digunakan untuk menentukan hasil yang 

akan dituju dalam penelitian. Dengan penjabaran yang jelas dapat 

dihasilkan manfaat untuk pencapaikan tujuan penelitian. 
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5. Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber 

data sekunder : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu objek (fisik), kejadian atau kegiatan 

dan hasil pengujian. 

b. Data Skunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunderumumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang 

dipublikasikan dan yangtidak dipublikasikan. 

- Data Permintaan Warehouse 

- Data biaya transportasi 

- Data rute awal 

- Alamat Warehouse 

- Data Armada 

- Data Kapasitas Armada 

 

6. Pengolahan Data 

a. Mengidentifikasi matrix jarak 

Matriks jarak digunakan untuk mengidentifikasi jarak 

antara dua buah lokasi yang akan dikunjungi oleh kendaraan. 

Jarak yang diketahui akan merepresentasikan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan transportasi diantara dua lokasi 

yang berbeda. 
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GD R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     

R6                     

R7                     

R8                     

R9                     

R10                     

Keterangan : 

 DC  : Pabrik atau Gudang Produksi 

 W1-dst : Warehouse sesuai urutan 

Tabel 1.4 kemudian digunakan untuk menentukan matrik 

penghematan (saving matrix) yang akan dikerjakan pada langkah 

berikutnya. 

 

b. Mengidentifikasikan matrix penghematan 

Pada awal langkah ini diasumsikan bahwa setiap customer 

akan dikunjungi oleh satu truk secara eksklusif. Maka akan ada 

penghematan yang akan diperolehjika dua atau lebih rute bila 

digabungkan menjadi satu rute. Perubahan jarak(penghematan) 

adalah sebesar total jarak kiri dikurangi total jarak kanan 

yangbesarnya adalah : 

 
Hasil ini diperoleh dengan asumsi bahwa jarak (x, y) sama 

dengan jarak (y,x). Hasil di atas bisa digeneralisasikan sebagai 

berikut : S(x,y) = J (G,x) +J(G,y) – J(x,y), dimana S(x,y) adalah 

penghematan jarak (savings) yang diperolehdengan 

menggabungkan rute x dan y menjadi satu. Dengan 

menggunakan formulatersebut maka matrik penghematan jarak 

Tabel 3.1. Identifikasi Matrix Jarak 
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bisa dihitung untuk semua customer danhasilnya dapat dibuat 

dalam suatu tabel matrik penghematan Hasil identifikasi 

savingmatrix dapat dilihat pada tabel 1.5. 

 

 

GD R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     

R6                     

R7                     

R8                     

R9                     

R10                     

 

c. Mengalokasikan retailer ke rute transportasi 

Pengolahan data pada tahap ini dapat digunakan untuk 

menentukan lokasi retail yang terdekat hingga terjauh untuk 

menemukan jalan yang tercepat untuk meminimalkan biaya 

transportasi. 

 

 

No Penghematan Customer Penggabungan Kapasitas 

          

          

          

          

          

 

Setelah penggabungan tiap customer selanjutnya adalah 

mengurutkan toko (tujuan/konsumen) dalam rute yang sudah 

terdefinisi dengan menggunakan metodeyaitu Farthest Insert, 

Nearest Insert dan Nearest neighbour. 

Tabel 3.2. Identifikasi Saving Matrix 

Tabel 3.3. Identifikasi Saving Matrix 
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d. Data Jarak Warehouse dan Antar Warehouse 

 

 

GD R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     

R6                     

R7                     

R8                     

R9                     

R10                     

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi matriks 

penghemat dengan asumi pada setiap warehouse akan 

dikunjungi oleh satu mobil eklusif. Pada rute yang berbeda 

dengan satu tujuan masing – masing. Contoh perhitungan jarak 

penghematan dari warehouse 1 ke warehouse 2 adalah sebagai 

berikut : 

S(W1, W2)  = J(G, W1) + J(G, W2) – J(W1, W2) 

= 25 km + 5 km – 12.5 km = 17.5 km 

 

e. Mengurutkan retailer (tujuan) untuk rute yang sudah di definisi 

- Farthest insert 

Prosedur farthest insert adalah evaluasi kenaikan minimum 

jarak antar pemasok dengan pemasok baru yang akan 

dikunjungi (pemasok yang terjauh) 

- Nearest neighbour 

Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan rute 

adalah nearest neighbour. Secara prinsip, metode ini 

mengurutkan titik-titik dalam rute dari lokasi terdekat 

sampai lokasi terjauh. Keuntunganmetode ini adalah 

kesederhanaan teknik analisa yang efisien dan efektif di 

bidang pengenalan pola,kategorisasi teks, pengenalan 

subjek dan lain-lain, akan tetapi memiliki keterbatasan 

Tabel 3.4. Identifikasi Saving Matrix 
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padakebutuhan memori dan kompleksitas komputasi 

(Bhatia dan Vandana, 2010). Pada penelitian inidilakukan 

pencarian rute dengan mengidentifikasi pangkalan 

berdasarkan jarak, alokasi dankapasitas kendaraan. 

Berkaitan dengan proses distribusi gas di atas, kendaraan 

melakukanperjalanan dari depot ke beberapa pelanggan 

dengan melintasi rute tertentu, sampai semuapelanggan 

terkunjungi sesuai jadual. 

 

 

  


